Regulamin serwisu next-est.pl
Art. 1 Postanowienia wstępne
1.
Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Prime sp. z o.o. na rzecz
Użytkowników usług polegających na możliwości korzystania z oprogramowania NEXT WEB
do utworzenie własnej strony www i publikacji na niej ogłoszeń nieruchomości.
2.
Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności NEXT WEB jest skorzystanie z
urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną
przeglądarkę internetową.

Art. 2 Definicje
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
1.
Operator – spółka PRIME Money Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS: 0000623547, REGON: 364727540, NIP: 5223065482;
2.
NEXT WEB – oprogramowanie dostarczane przez Operatora służące do utworzenia
strony www do publikacja ogłoszeń nieruchomości;
3.
Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub
kupna albo wynajmu lub najmu nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub jej części;
4.
Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w
trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;
5.
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu email, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w
ramach Serwisu (panel administracyjny);
6.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1.
Operator udostępnia Użytkownikowi narzędzia umożliwiające utworzenie i
opublikowanie indywidulanej strony www służącej publikacje ogłoszeń nieruchomości.
2.
Użytkownik jest w całości odpowiedzialny za treści Ogłoszeń oraz informacje
zamieszczane w ramach przypisanej dla niego strony www w tym wobec oraz praw osób
trzecich, w tym praw autorskich.
3.
Użytkownik, przesyłając Ogłoszenia na własną indywidualną stronę, zgadzając się na
emisję Ogłoszenia w prime-est.pl
4.
Użytkownik wyraża zgodę na publikację, na jego indywidualnej stronie, informacji o
innych usługach świadczonych przez Prime Sp. z o.o. w szczególności prezentacją
kalkulatora wysokości raty kredytu.
5.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis next-est.pl znajduje się w facie
testów co może skutkować czasową niedostępnością strony www i w przypadku

wystąpienia takich problemów nie będzie przysługiwało Użytkownikowi odszkodowanie za
okres w którym strona www była niedostępna.

Art. 3. Postanowienia końcowe
1.

Regulamin dostępny jest w na stronie next-est.pl.

2.
O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na
stronie next-est.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie
krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji.
3.
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem
właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której
przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w
Regulaminie, jest prawo polskie.
4.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach
Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne

